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PREFÁCIO 
 

 
Este estudo realizado pelos professores 

Paulo Amaral e Deborah Palma, com o apoio 
da Fitness Brasil, está focado no mercado do 
fitness nacional, e é relevante para todos 
que atuam no ecossistema do negócio 
fitness/bem-estar. 
 
Pela primeira vez no Brasil foi realizada uma 
pesquisa desta natureza. Sem dúvida, será 
fundamental para gerar novas 
oportunidades de negócios, além de auxiliar 
estudantes e profissionais de Educação 
Física no planejamento de carreira. 
 
Faça parte da revolução do Bem-Estar 
(Wellness): a nova era da Educação Física.  
 
A esperança não pode sair do peito, e nem 
no propósito do coração. Seja mais humano, 
respeite a sua família, seus amigos, colegas 
de profissão e clientes... 
 
...Todos nós somos os responsáveis pela 
transformação da vida das pessoas. 
 

Juntos somos mais fortes!!!” 

 
 

Waldyr Soares 
Fundador da Fitness Brasil 
 

“ 
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1. INTRODUÇÃO 
 

O Colégio Americano de Medicina 
Esportiva (ACSM – American College of Sport 
Medicine), fundada em 1954, é uma 
organização não governamental, que realiza 
ações para o desenvolvimento de pesquisas 
científicas e capacitação profissional a nível 
internacional (HERNANDEZ, 2012). Deste 
modo, apresenta diretrizes para prescrição 
de treinamento físico e tendências do 
fitness, desde 2006, com base na população 
americana. Esse estudo tem origem na 
opinião dos mais de 50.000 membros, 
profissionais e empresas certificadoras em 
cerca de 90 países no mundo.  

Já no Brasil, estas pesquisas servem 
como parâmetro para o desenvolvimento ou 

inovação de produtos e/ou serviços na 
indústria fitness nacional. De acordo com o 
Global Report IHRSA 2018 (IHRSA, 2018), os 
Estados Unidos estão em primeiro lugar no 
ranking com 38.477 academias e o Brasil, na 
segunda colocação, com 34.509 academias. 
Porém, de acordo com os dados do Sistema 
CONFEF/CREFs (Conselho Federal de 
Educação Física/ Conselhos Regionais de 
Educação Física), em 06 de novembro de 
2018, o Brasil possui 53.171 registros de 
pessoas jurídicas e 450.610 registros de 
pessoas físicas, com maior concentração na 
cidade de São Paulo (15.266 registros de 
pessoas jurídicas e 149.932 registros de 
pessoas físicas) (Tabela 1) (CONFEF, 2018). 

 
Tabela 1. Pessoas Físicas e Jurídicas registradas no Sistema CONFEF/CREFs em 06/11/2018. 

CREFs/Estados Pessoa Física Pessoa Jurídica 
CREF1/RJ 49.761 3.844 
SECCIONAL ES 9.299 1.129 
TOTAL CREF1/RJ-ES 59.060 4.973 
CREF2/RS 27.248 4.814 
CREF3/SC 24.255 3.954 
CREF4/SP 149.932 15.266 
CREF5/CE 12.240 1.573 
CREF6/MG 37.165 3.120 
CREF7/DF 13.802 1.511 
CREF8/AM 5.758 422 
SECCIONAL AC 1.616 112 
SECCIONAL RO 2.906 181 
SECCIONAL RR 1.403 95 
TOTAL CREF8/AM-AC-RO-RR 11.683 810 
CREF9/PR 30.704 4.329 
CREF10/PB 5.802 1.001 
CREF11/MS 8.397 1.133 
CREF12/PE 10.387 1.498 
CREF13/BA 13.255 2.228 
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Tabela 1. Pessoas Físicas e Jurídicas registradas no Sistema CONFEF/CREFs em 06/11/2018 
(continuação). 

CREFs/Estados Pessoa Física Pessoa Jurídica 
CREF14/GO-TO 11.288 2.292 
SECCIONAL TO 1.746 335 
TOTAL CREF14/GO-TO 13.034 2.627 
CREF15/PI 4.451 562 
SECCIONAL MA 3.563 468 
TOTAL CREF15/PI-MA 8.014 1.030 
CREF16/RN 5.461 1.131 
CREF17/MT 5.595 627 
CREF18/PA 6.297 480 
SECCIONAL AP 1.664 97 
TOTAL CREF18/PA-AP 7.961 577 
CREF19/AL 3.013 410 
CREF20/SE 3.602 559 
TOTAL GERAL 450.610 53.171 

Fonte: CONFEF (06 nov. 2018). 

Tendo-se como referência os dados 
do Sistema CONFEF/CREFs quanto ao 
número de estabelecimentos no Brasil 
comparados aos dados do Global Report 
IHRSA 2018, o Brasil possui mais academias 
que os Estados Unidos. Contudo, há de se 
reconhecer que muito embora o Brasil seja 
classificado como um pais emergente 
(LUSTOSA; SANTOS, 2016), ele segue as 
diretrizes preconizadas pelo ACSM. 
Questiona-se a pertinência para o território 
brasileiro, dado que os respondentes estão 
ligados ao território americano. 

Assim, este estudo tem como 
objetivo apresentar as tendências do fitness 
para 2019 no Brasil e apresentar um 
comparativo com as tendências divulgadas 
pelo ACSM. Com base nos resultados 
obtidos, pretende-se verificar se os mesmos 
podem contribuir com o mercado de fitness, 
saúde e bem-estar no Brasil. 

 

2. METODOLOGIA 
 

Os autores identificaram 40 
tendências possíveis, tomando como base o 
estudo anual, neste caso, o de 2017, 
publicado pelo ACSM (THOMPSON, 2017). 
Somado a esse trabalho, também foram 
apontadas possíveis tendências, ainda que 
emergentes, no Brasil, com base na 
percepção dos autores. 

A pesquisa foi realizada 
presencialmente no evento 19º IHRSA 
Fitness Brasil, na cidade de São Paulo, no 
período de 30 de agosto a 01 de setembro 
de 2018 com apoio da empresa Fitness Brasil 
e via formulário Google, no período de 30 de 
agosto a 05 de outubro de 2018. Ela foi 
projetada para ser concluída em 15 minutos 
ou menos. Não houve incentivo financeiro 
para finalizar a mesma. 

A investigação foi construída usando 
uma escala do tipo Likert, variando de uma 
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baixa pontuação de 1 (menor probabilidade 
de ser uma tendência) a uma alta pontuação 
de 10 (mais provável que seja uma 
tendência). No final da pesquisa, ofereceu-
se a oportunidade para que os respondentes 
incluíssem possíveis tendências do fitness, 
não contempladas na lista, a serem 
consideradas para pesquisas futuras.  

Participaram do estudo 785 voluntários em 
uma ampla variedade de faixa etária (Gráfico 
1).  
 

Gráfico 1. Faixa etária dos participantes da 
pesquisa. 

 
 

Em relação ao tempo de atuação 
profissional, 31% indicaram entre 10 e 20 
anos de experiência na indústria e 15% com 
mais de 20 anos de trabalho (Gráfico 2).  
 

Gráfico 2. Experiência profissional dos 
participantes da pesquisa. 

 
Um total de 59% dos entrevistados 

percebe uma remuneração mensal até R$ 

5.000,00 por mês, 15% recebem 
mensalmente entre R$ 5.001,00 a R$ 
7.500,00 e 26% acusam acima de R$ 
7.501,00 mensais (Gráfico 3). 

Gráfico 3. Renda salarial mensal dos 
participantes da pesquisa 

 
 

Os respondentes foram solicitados a 
identificar suas ocupações (Gráfico 4). Dos 
quais, 26% indicando que são personal 
trainer, 10%, gestores técnicos e 10%, 
empresários do setor. Demais percentuais 
foram distribuídos entre os estudantes 
universitários, instrutores de dança, 
treinadores/preparadores físicos, docentes, 
entre outros. 

 

Gráfico 4. Ocupação dos participantes da 
pesquisa. 
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3. RESULTADOS 
 

 
Figura 1. Top 20 das tendências do fitness para 

2019 no Brasil. 

O primeiro passo na análise da 
pesquisa foi agrupar as respostas e classificá-
las da mais alta (tendência mais popular) à 
mais baixa (tendência menos popular). 
Somente as 20 principais tendências para 
2019 no Brasil foram consideradas neste 
estudo. O resultado levantado é 
apresentado na Figura 1.  

 
1. MARKETING DIGITAL 

 

No ápice da Guerra Fria, no final da 
década de 70, o Departamento de Defesa 
norte-americano enviava o primeiro e-mail, 
em uma troca de comunicação. Inicialmente, 
em ambiente restrito, duas décadas depois, 
o Laboratório Europeu de Física de Partículas 
(Cern) criava a World Wide Web. A internet, 
mais acessível a empresas e universidades, 
surgia com pouca interatividade. Em um 
formato mais passivo, a Internet 1.0, como 
foi chamada, caracterizava-se por conteúdos 
como leis e manuais (BARROS, 2013). 

A segunda geração chega poucos 
anos depois da virada do século, 
apresentando uma plataforma mais 
interativa, com aplicativos, blogs, gerando 
maior produção de conteúdo e 
interatividade (LIMA,2014). 

Por fim, a terceira geração da 
Internet (3.0) chega com a capacidade de 
realizar ações e compreender respostas do 
que é feito dentro dela. Surge a inteligência 
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artificial e com ela uma capacidade nunca 
antes existida na compreensão do que o 
consumidor pensa e quer (OLIVEIRA, 2016). 

A internet se tornou rotina na vida de 
todo o planeta e diante deste cenário foi 
inevitável a aproximação das empresas com 
seus clientes por este caminho. Se antes, o 
marketing unia esforços, formulando 
métodos e técnicas para gerar valor e 
satisfação a mercados específicos, por 
intermédio de diferentes veículos, agora 
havia a possibilidade de rápida compreensão 
do que efetivamente o consumidor queria 
(DE SOUZA; OLIVEIRA, 2016). 

Em um mercado cada vez mais 
competitivo, surge o Marketing 3.0 e, na 
mesma tocada, o Marketing Digital (MORAIS 
et al., 2015), fornecendo respostas, gerando 
novas práticas, ferramentas com maior 
dinamismo e acessíveis, aproximando-se 
ainda mais com o consumidor. Ocorre, desta 
forma, o estreitamento do relacionamento, 
em um cenário que promove a cooperação 
por parte de quem quer comprar.  Com isso, 
aumenta a competitividade em todos os 
setores do mercado, já que a oportunidade 
de troca de informações entre clientes e 
empresas vira a tônica do negócio, inclusive 
pela força direta de interação. 

São muitas as formas de se fazer 
marketing digital, com diferentes técnicas 
que podem ser utilizadas e aplicadas em 
diversos meios. Dentre eles, publicações em 
sites de busca, SEO, blogs corporativos, 
ações em redes sociais, e-books, podcasts, 
webinars, vídeos, e-mails segmentados, 
ações de comarketing, live chats estão entre 
as estratégias utilizadas e aplicadas para 

organizações e profissionais liberais da 
indústria fitness. 

A efetiva pesquisa com o consumidor 
traça quais as melhores técnicas. E assim, o 
marketing digital coloca a empresa e 
prestadores de serviços em processo direto 
de reflexão sobre o quanto conhecem seus 
clientes. Tratá-lo de maneira personalizada, 
utilizando a linguagem e costumes 
adequados para alcançar os melhores 
resultados. 

2. TREINAMENTO FUNCIONAL 

 

No Brasil, o treinamento funcional 
teve sua origem na área da fisioterapia no 
processo de reabilitação, utilizando 
exercícios que imitam as atividades em casa 
ou no trabalho. Atualmente, é um meio de 
treinamento que é aplicado por personal 
trainers, academias, clubes e estúdios. 

O treinamento funcional é 
conceituado como o aprimoramento, 
equilibrando as capacidades biomotoras, 
garantindo eficiência e segurança para o 
desempenho das atividades da vida diária 
e/ou esportivas de acordo com a 
individualidade dos praticantes. Associado 
às funções de forma integrada e multiplanar 
(TEIXEIRA et al., 2016) é um sistema de 
progressão de exercícios para grupos 
musculares específicos (HEYWARD, 2013).  
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Já para Monteiro e Evangelista 
(2012), através do treinamento funcional os 
componentes de aptidão física relacionados 
à saúde podem ter desenvolvimento por 
meio de tarefas que estimulem os 
componentes relacionados ao desempenho. 
De acordo com o ACSM (2014), o 
treinamento funcional, também 
denominado como "exercício neuromotor", 
envolve habilidades como equilíbrio, 
coordenação, marcha, agilidade e 
treinamento proprioceptivo. Boyle (2015) 
define que o treinamento funcional é mais 
bem descrito como um contínuo de 
exercícios que ensina os indivíduos a lidar 
com o seu peso corporal em todos os planos 
de movimento. 

3. PERSONAL TRAINING 

 

Personal training é a prestação de 
serviços de treinamento físico personalizado 
com aplicação adequada de sobrecarga para 
aprimorar o condicionamento físico de 
acordo com os objetivos do cliente (GUEDES; 
SOUZA JUNIOR; ROCHA, 2008).  

Nesta empreitada cabe ao 
profissional de Educação Física, denominado 
"Personal Trainer”, ter como missão junto ao 
cliente:  

a. Conscientizá-lo sobre a promoção de 
hábitos saudáveis, como 
alimentação, saúde e descanso;  

b. Identificar o estilo de comunicação. 
Desta forma, consegue estabelecer 
um diálogo efetivo, proporcionando 
ganhos para ambos os lados; 

c. Diagnosticar aspectos fisiológicos e 
biomecânicos para melhor 
adequação do exercício, de acordo 
com as características individuais 
(GUEDES; SOUZA JUNIOR; ROCHA, 
2008); 

d. Avaliar em conjunto a sua 
disponibilidade para a elaboração de 
um planejamento semanal e/ou 
mensal (periodização); 

e. Validar como terá êxito (resultado) e 
quais serão os indicadores de 
avaliação (quantitativo e qualitativo); 

f. Recomendar a realização de exames 
clínicos para avaliar a sua saúde; 

g. Prescrever planos de exercícios de 
acordo com os objetivos e condição 
física do mesmo, considerando a sua 
individualidade biológica e meios de 
treinamento (exercícios) que se 
sente mais motivado em praticar; 

h. Acompanhar todas as sessões de 
treinamento identificando o melhor 
padrão de movimento. 

É uma das áreas de atuação mais 
procuradas por profissionais egressos de 
instituições de ensino superior. No entanto, 
sem o devido planejamento da gestão do 
negócio, parcerias com outros profissionais 
da área da saúde e desenvolvimento de 
metodologias de treinamento, a atuação 
pode ser comprometida, pois é uma área 
com alto nível de concorrência em busca de 
uma maior rentabilidade.  

Vale lembrar que atuar como personal 
trainer requer desenvolvimento contínuo de 



  Tendências do fitness para 2019 no Brasil
 

AMARAL, Paulo Costa; PALMA, Deborah (2018). ISBN 978-85-913159-7-0  7 
 

competências técnicas e comportamentais, 
incluindo gestão, marketing, finanças e 
coaching. 

4. PROGRAMAS DE CONDICIONAMENTO 
FÍSICO PARA IDOSOS 

 

No Brasil, a expectativa de vida da 
população encontra-se em expansão e há 
uma tendência de envelhecimento 
demográfico. No período de 2001 a 2011, a 
quantidade de idosos brasileiros com 60 
anos ou mais cresceu 55%, passando de 15,5 
para 23,5 milhões de pessoas, 
representando cerca de 12,1% da população 
brasileira. Em 2001, os idosos 
representavam apenas 9,0% da população 
brasileira. Segundo o Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE), em 2015, 
11,7% da população foi composta por 
idosos, bem próxima ao indicador mundial 
que foi de 12,3%. Estima-se que em 2070 a 
população de idosos será composto por mais 
de 35% da população (IBGE, 2016). 

De todas as faixas etárias, os idosos 
são os mais beneficiados por serem ativos, 
inclusive com o potencial para redução do 
risco de doenças cardiovasculares, pressão 
arterial elevada, depressão, osteoporose, 
fraturas ósseas e diabetes. Como resultado 
há a melhoria na composição corporal, 
condicionamento físico, longevidade, 
capacidade de realizar atividades 
envolvendo cuidados pessoais (NIEMAN, 

2011), além de proporcionar independência 
física e autonomia, reduzindo, por 
consequência, problemas relacionados à 
depressão e outras questões psicomotoras. 

Em programas de condicionamento 
físico para idosos é recomendado a prática 
de exercícios aeróbios, resistência muscular 
localizada (RML), fortalecimento muscular, 
flexibilidade, equilíbrio, agilidade e 
treinamento proprioceptivo (ACSM, 2014).  

Em um cenário onde as pessoas 
estão envelhecendo, criar programas de 
condicionamento físico para idosos é uma 
oportunidade de negócio, tanto para os 
personais trainers como para academias, 
clubes e estúdios. 

5. PROGRAMAS DE EMAGRECIMENTO 

 

Os programas de emagrecimento são 
estratégias compostas por uma série de 
comportamentos que produzem perda de 
peso, que integram a prática de atividade 
física e alimentação, que necessitam de 
mensuração separada específica, 
promovendo maior motivação aos 
praticantes por possuir um planejamento de 
todas as ações, muitas vezes em formato de 
"metodologia". 

Estamos em uma sociedade que 
exige cada vez mais um padrão estético, 
onde o indivíduo deve ser magro. É 
fundamental conscientizar as pessoas para 
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que emagreçam com saúde, sem “dietas da 
moda”. O trabalho interprofissional neste 
tipo de serviço, envolvendo profissionais de 
Educação Física, nutricionistas e médicos é 
essencial para o sucesso, sempre com uma 
visão integrada. 

6. GESTÃO DE NEGÓCIOS FITNESS 

 

Com o crescimento do número de 
adeptos às academias, aumenta o nível de 
exigência, principalmente na variedade de 
serviços e qualidade dos mesmos. Diante 
deste cenário e natural acirramento 
concorrencial, métodos e estratégias 
tornam-se fatores decisivos na busca do 
sucesso (DE LIMA, 2018). 

Administrar é zelar pela eficiência e 
eficácia da organização. Cada vez mais as 
empresas do setor fitness necessitam de 
profissionais capacitados e com expertise 
em habilidades técnicas (envolve o uso de 
conhecimento especializado e facilidade na 
execução técnica), habilidades humanas 
(relacionadas com as pessoas e 
relacionamento interpessoal e grupal) e 
habilidades conceituais (envolvem a visão da 
organização com um todo, a facilidade em 
trabalhar com ideias e conceitos).  

Identificar os desejos prioritários dos 
clientes e o que a concorrência está 
oferecendo é uma das várias atividades de 
um gestor de organizações ligadas a 
atividades fitness. A tradução se faz pela 

perfeita análise de ambientes internos e 
externos, em um processo contínuo, 
permitindo elencar objetivos, metas, além 
de utilizar os recursos disponíveis (DOS 
SANTOS et al., 2016). Desta forma, é 
fundamental o planejamento, execução, 
controle e ação por meio da padronização. 

 É importante que o gestor, seja um 
coordenador, gerente ou proprietário, 
busque habilidades humanas e conceituais 
para esta incansável tarefa, já que terá de 
atender demandas de clientes cheios de 
expectativas e interesses atrelados, de um 
jeito ou de outro, a valor, preço, 
acolhimento e qualidade (ORLANDO; 
PEREIRA, 2016). 

 Somado a isto, inovação é a palavra 
de ordem. Ela se define pela habilidade de 
estabelecer relações, detectar 
oportunidades e tirar efetiva vantagem do 
que a mesma proporciona. Diferente do que 
se pensa, ela pode adentrar em mercados 
sólidos e estabelecidos e ofertar novas 
maneiras de servir. 

 Desta forma, o sucesso competitivo e 
concorrencial não se limita aos 
investimentos tecnológicos, mas, na mesma 
importância, no olhar diferenciado que as 
oportunidades se evidenciam nas 
entrelinhas (TIDD; BESSANT, 2015). 

7. APLICATIVOS FITNESS PARA 
SMARTPHONES
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O telefone, ironicamente, é um dos meios de 
comunicação mais antigos e, graças a toda 
tecnologia, uma das mais modernas. Desde 
a grande criação de Graham Bell, por volta 
de 1875, este aparelho sempre impactou a 
sociedade. 

Na linha do tempo da humanidade, a 
globalização reforçou as relações entre as 
nações e, suportadas por uma evolução 
tecnológica, fica fácil de compreender o 
avanço da indústria da telefonia e como se 
apropriou de forma eficaz da tecnologia para 
atender às demandas de uma sociedade 
moderna. 

Nessa tocada, surge a tecnologia 
móvel, um aparelho interpessoal de 
comunicação que, em um primeiro 
momento, era destinado à comunicação de 
voz. De forma natural, fez um upgrade, virou 
um celular inteligente (smartphone) 
integrando voz, internet, música, games, tv, 
recursos de computador pessoal e uma série 
de soluções nunca antes imaginado. 

De acordo com a Teleco (2018), a 
Anatel reportou que, em setembro de 2018, 
havia no Brasil 234,3 milhões de celulares, 
ou seja, 111,84 cel/100 habitantes. Deste 
total, 91,3% utilizavam as tecnologias GSM, 
3G e LTE. Todos estes, repletos de recursos e 
aplicativos. 

 Assim, nossa rotina transforma-se 
totalmente, quando passamos a buscar 
informações em qualquer tempo, 
compartilhar ideias, jogar em qualquer 
lugar, estudar a qualquer hora, acessar gama 
de recursos de toda natureza como ver a 
previsão do tempo, realizar transações 
bancárias, interagir em todos os tipos de 

redes (DA FONSECA, 2013; ALCANTARA; 
VIEIRA, 2011). 

Tudo começou entre 2007 e 2008, 
quando a Apple balançou o mercado ao 
lançar os primeiros smartphones (APPLE, 
2018). Não demorou muito para que outras 
empresas entrassem no mercado para 
tentar abocanhar uma fatia também. Porém, 
fato é que o lançamento das lojas para 
iPhone e Android iniciavam um caminho sem 
volta em crescimento exponencial dos 
aplicativos. 

Originários e abreviados da palavra 
inglesa Applications, os APPs se tornaram 
rotina comum na vida de qualquer pessoa. 
Os números são astronômicos. Para se ter 
uma ideia, em 2017, a Google Play Store 
disponibilizou 2,8 milhões de aplicativos, 
enquanto a Apple ofertou 2,2 milhões de 
aplicativos (STATISTA, 2018)  

Por meio dos APPs é possível que os 
usuários possam baixar aplicativos sobre 
atividade física, alimentação e saúde. Os 
mesmos são ferramentas que agilizam e 
facilitam a busca de informações, 
formulação de cálculos e registro de dados, 
de forma interativa, proporcionando uma 
maior atuação interdisciplinar, motivo pelo 
qual os profissionais da área da saúde devem 
adquirir competências para a sua utilização a 
favor da sua atuação profissional. 

No mercado fitness, atualmente 
existem centenas de aplicativos que são 
utilizados para aferir a frequência cardíaca, 
calcular o IMC (Índice de Massa Corporal), 
1RM (repetição máxima), para avaliação 
motora, prescrição de treinamento físico, de 
corrida, para orientação de educação 
alimentar, etc. 
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Tornou-se um negócio altamente 
rentável. Para se ter uma ideia, o Charity 
Miles que transforma caminhadas e corridas 
em doações para entidades assistenciais já 
arrecadou U$ 1,7 milhões por seus usuários 
(CHARITY MILES, 2018). 

8. PERSONAL TRAINING EM GRUPO 

 

É a prestação de serviços de 
treinamento em grupos pequenos (em 
média três pessoas). Este tipo de serviço 
promove maior socialização entre os 
participantes sem perder o atendimento 
diferenciado, pois ainda é possível que o 
profissional de Educação Física personalize a 
prescrição de treinamento com base no 
padrão de movimento de cada indivíduo. 
Além disso, é uma alternativa do personal 
trainer aumentar o rendimento e ofertar 
serviços com um menor custo em 
comparação o treinamento individualizado. 

9. CIRCUITO FUNCIONAL 

 

O treinamento em circuito (TC), 
também conhecido em inglês como “circuit 
training” ou “circuit weight training”, teve 

origem na Inglaterra em 1953 por Morgan e 
Adamson, na Universidade de Leeds, cujo 
objetivo foi adaptar o treinamento 
intervalado devido às dificuldades climáticas 
na Europa.  

Consiste em uma sequência de 
exercícios (estações) executado um após o 
outro, sem intervalo ou com um mínimo de 
descanso entre eles. Neste sentido, o 
circuito funcional é a realização do 
treinamento funcional em formato de 
circuito. Cada estação possui uma média de 
60 segundos de estímulo, e cada 
participante realiza o exercício proposto de 
acordo com a sua condição física, sem um 
determinado número de repetições. 

Originalmente, este treinamento foi 
elaborado com a finalidade de melhorar as 
capacidades físicas esportivas de forma 
combinada, envolvendo as capacidades de 
força, agilidade, resistência e velocidade em 
um único treinamento, pois buscavam um 
método variado e motivante, que tivesse 
resultados significativos na preparação física 
dos esportistas, além disto, que também 
permitisse trabalhar várias pessoas, sem 
grandes exigências de estações marcadas e 
com possibilidades de adicionar recursos 
materiais (BOMPA, 2002). 

O circuito funcional está sendo 
aplicado como meio de preparação física no 
esporte e também em aulas coletivas (com 
música) nas academias, clubes e estúdios. 

10. TREINAMENTO INTERVALADO DE ALTA 
INTENSIDADE: HIIT 

O HIIT (High Intensity Interval 
Training), conhecido como "Treinamento 
Intervalado de Alta Intensidade", consiste na 
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aplicação de uma série de estímulos, com 
intervalos que propiciem uma recuperação 
parcial. 

Para ser considerado um HIIT, os 
estímulos devem ocorrer acima de 80% da 
frequência cardíaca máxima da pessoa, e os 
intervalos devem variar de 5 segundos a 3 
minutos. 

É um meio de treinamento em 
ascensão no Brasil. No entanto, cabe ao 
profissional de Educação Física diagnosticar 
a condição física do cliente por meio de 
testes físicos e exames clínicos, 
proporcionando maior segurança na prática 
da modalidade. 

11. CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO E 
EXTENSÃO 

 

Definir o significado de educação não 
é uma tarefa tão simples. Conceitualmente, 
é possível afirmar que é uma “ação ou efeito 
de educar, de aperfeiçoar as capacidades 
intelectuais e morais de alguém” (DICIO, 
2018).  

Todavia, há de se considerar a 
educação informal e formal. A primeira diz 
respeito ao aprendizado no cotidiano e que 
ocorre de forma contínua. Já a formal, diz 
respeito àquela que é aprendida dentro de 
instituições de ensino, com regramentos em 
relação a processos e avaliações, em uma 
relação entre educadores e educandos. 

O sistema educacional brasileiro 
estrutura-se em educação básica – formada 
pela educação infantil, ensino fundamental e 
ensino médio – e a educação superior, 
contemplada pela graduação, pós-
graduação em todos os seus níveis. Ainda há 
a Educação de Jovens e Adultos e o Ensino 
Técnico. 

Como profissional, é possível buscar 
conhecimento nos cursos de 
aperfeiçoamento. Esta modalidade de 
ensino tem relação com a formação 
acadêmica de origem na graduação. São 
ofertados por instituições privadas com ou 
sem fins lucrativos registradas junto aos 
Órgãos Públicos. Já, os cursos de extensão 
são promovidos por Universidades, 
Faculdades ou Centros Universitários e, são 
atividades acadêmicas que não estão 
inclusas no currículo da graduação. 

Em ambos os casos, é caracterizado 
como uma atividade complementar com 
carga horária menor de 180 horas, que 
permite ao estudante ou profissional 
aprofundar o seu conhecimento em uma 
determinada área de atuação.  

Em todos os casos, focam em 
habilidades específicas e em atualização 
profissional, favorecendo o nível de 
conhecimento da pessoa interessada.  
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No que diz respeito à atividade física, 
hoje é elevada a gama de oferta, com preços 
competitivos e demandas a todo tipo de 
interesse. 

12. TREINAMENTO DE FORÇA 

 

Treinamento de força, também 
conhecido como treinamento de resistência, 
treinamento contra resistência ou 
treinamento com pesos é um tipo de 
exercício que exige que a musculatura do 
corpo promova movimentos contra a 
oposição de uma força geralmente exercida 
por algum tipo de equipamento (FLECK; 
KRAEMER, 2006) ou peso corporal, e é 
recomendada em todas as fases da vida. 

Este é um dos meios de treinamento 
que continua sendo mais procurado pela nas 
academias, motivo pelo qual é fundamental 
que os profissionais de Educação Física 
tenham conhecimento de todas as variáveis, 
métodos e periodização do treinamento. 

Cabe ainda conscientizar as pessoas 
da importância de integrar outras 
capacidades físicas associada ao 
treinamento de força, visando resultados a 
curto, médio e longo prazo. 

13. TREINAMENTO DE CORRIDA 

O treinamento de corrida continua 
sendo uma tendência para o Brasil. É uma 
das modalidades mais consolidadas pela 
praticidade e baixo custo ao iniciar. Outra 

razão é a preocupação com a saúde e 
qualidade de vida. 

Crescendo na mesma lógica estão as 
corridas de rua. De acordo com a consultoria 
espanhola Relevance, em seis anos, 
culminando em 2017, houve um 
crescimento de 50% no número de 
praticantes de corridas no Brasil. 

De acordo com o SEBRAE (2018), 
corridas de rua movimentam 3,1 bilhões de 
reais, levando-se em consideração 
inscrições, material esportivos, patrocínios e 
outros serviços que movimentam a 
economia como o turismo e comércio local. 

Desta forma, a procura pelas 
assessorias esportivas tem aquecido 
intensamente este segmento diante do 
grande número de provas amadores e 
profissionais. 

14. PERIODIZAÇÃO DO TREINAMENTO 
FÍSICO 

 

Periodização significa criar um plano 
de treinamento físico estruturado e 
sistemático que manipula variáveis como 
volume (repetições e séries), intensidade 
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(carga de resistência), frequência (vezes por 
semana) e descanso (entre séries e sessões) 
durante um período de treinamento 
específico. 

Programas de periodização são 
projetados para produzir ganhos máximos e 
reduzir os riscos de overtraining (excesso de 
treinamento), o que pode levar ao declínio 
do desempenho. Segundo Harries, Lubans e 
Callister (2015), os programas de 
treinamento periodizados melhoram o 
desenvolvimento da aptidão muscular do 
que os programas não periodizados. 

15. CROSSFIT® 

 

CrossFit® é denominado como 
“movimento funcional constantemente 
variado e de alta intensidade” que utiliza 
múltiplas articulações e movimentos 
locomotores naturais, e tem como objetivo 
promover um condicionamento físico amplo 
e geral, preparando os praticantes para 
enfrentar qualquer desafio físico. 

São aplicados movimentos 
funcionais movendo cargas pesadas por 
longas distâncias e fazê-lo rapidamente. 
Coletivamente, estes três atributos (carga, 
distância e velocidade) qualificam 
distintivamente os movimentos funcionais 
para a geração de uma alta potência. 

Atualmente há uma crítica por parte 
de pesquisadores sobre a modalidade em 

virtude de possíveis riscos de lesões 
articulares e/ou musculares. Porém, desde 
que haja uma progressão de treinamento 
considerando as condições físicas dos 
praticantes é um meio de treinamento 
eficaz, desde que seja supervisionado por 
um profissional de Educação Física com uma 
visão integrada. 

16. TREINAMENTO ESPORTIVO 

 

Esta é uma tendência que cada vez 
mais está inserida nas escolas, clubes e 
academias. O treinamento esportivo é o 
conjunto de normas organizadas que visam 
ao desenvolvimento e ao aperfeiçoamento 
individual, com o objetivo de aumentar os 
rendimentos físico, psicológico e cognitivo 
(BARBANTI, 1997 apud UNESCO, 2013). 

Além disso, o treinamento esportivo 
desenvolve o relacionamento humano por 
meio de atividades que incluem um conjunto 
de situações complexas que envolvem, de 
forma decisiva, as emoções e as relações 
interpessoais (BARBANTI, 1997 apud 
UNESCO, 2013). 

17. MENSURAÇÃO DOS RESULTADOS: 
AVALIAÇÃO FÍSICA 
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Os profissionais de Educação Física 
antes de orientar qualquer tipo de atividade 
física necessitam avaliar as aptidões físicas e 
habilidades motoras do seu cliente.  

De acordo com Heyward (2013), os 
profissionais devem: 

a. Conduzir avaliações de saúde pré-
teste a fim de selecionar os clientes 
para participação em exercícios; 

b. Selecionar, aplicar e interpretar 
testes planejados para avaliar cada 
componente da aptidão física de 
acordo com a faixa etária e 
informações obtidas na anamnese. 

18. ATIVIDADES AO AR LIVRE 

Realizar atividades físicas ao ar livre é uma 
tendência do fitness por proporcionar ao 
praticante proximidade com a natureza ou 
cidade onde reside gratuitamente, incluindo 
praias, parques públicos e faixas de ciclismo. 
Estão inseridos nesta tendência caminhada, 
corrida, bike, patins, skate, slackline, yoga e 
treinamento físico em equipamentos 
públicos. 

  

19. TREINAMENTO FÍSICO PARA CRIANÇAS

 

Há uma diversidade de programas de 
treinamento físico para crianças na escola, 
escolas de esportes, ONGs, clubes ou 
academias para crianças.  

De acordo com o ACSM (2014), é 
recomendado pelo menos 60 minutos/dia 
de atividade física com intensidade 
moderada a vigorosa e exercícios contra 
resistência pelo menos 3 dias/semana. 

20. COACHING DE SAÚDE E BEM-ESTAR 

 

Coaching de saúde e bem-estar é a 
integração da prescrição do treinamento 
físico (característicos pelas competências 
técnicas, que são os conhecimentos e 
habilidades), com as competências 
comportamentais, isto é, as atitudes, só que 
neste caso, com foco na promoção da saúde 
e autonomia. 

Assim, são aplicadas algumas 
técnicas e ferramentas de coaching para que 
o cliente possa se conscientizar sobre os 
hábitos saudáveis, incluindo alimentação, 
práticas corporais/atividade física, saúde e 
descanso, além de outras dimensões do 
bem-estar. 

O cliente toma as próprias decisões. 
Os profissionais da saúde têm como missão 
promover ações e informações para que o 
cliente sozinho se conscientize em seguir a 
sua trajetória, adquirindo assim o 
empoderamento sobre a informação e o 
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hábito saudável, mudando de forma 
permanente o seu estilo de vida. 

Logo, o profissional de Educação 
Física alinha com o cliente os dias do 
treinamento, quais os exercícios que mais 
motiva a sua prática e como será 
determinado o êxito (resultado), podendo 
ser quantitativo e/ou qualitativo. Durante o 
processo de coaching de saúde e bem-estar 
são determinadas as metas (com datas pré-
estabelecidas) de forma realista, sem que 
haja comparativos com outras pessoas e a 
influência do profissional de Educação Física. 

4. TENDÊNCIAS DO FITNESS 
PARA 2019 SEGUNDO O ACSM 

A Tabela 1 apresenta as tendências 
do fitness para 2019, segundo o ACSM 
(THOMPSON, 2018) com um comparativo 
das tendências para o Brasil presente neste 
estudo. É possível identificar quais 
tendências são apresentadas em ambos os 
estudos (Tabela 2).  

Apenas o “Programa de 
condicionamento físico para idosos” possui 

o mesmo ranking em ambos os estudos. Há 
uma similaridade entre os estudos nas 
tendências “Mensuração dos resultados: 
avaliação física” e “Atividades ao ar livre”, 
demonstrando que existe um alinhamento 
com as tendências globais. 

Observa-se neste estudo que as 
tendências “Treinamento intervalado de alta 
intensidade: HIIT” e “Coaching de saúde e 
bem-estar” possuem uma classificação 
abaixo em comparação ao ACSM. O 
“Coaching de saúde e bem-estar” é uma 
tendência emergente no Brasil e com maior 
penetração a nível global. Cabe aos 
profissionais da área da saúde a capacitação 
nesta tendência, atuando de forma 
integrada em sua prestação de serviço. 

No entanto, foi constatado que as 
tendências “Personal training”, 
“Treinamento funcional”, “Programas de 
emagrecimento”, “Aplicativos fitness para 
smartphones” e “Personal training em 
grupo” possuem classificação superior em 
comparação a pesquisa do ACSM. 

 

Tabela 1. Comparativo do Top 20 das tendências do fitness para 2019 segundo o ACSM e no Brasil. 

Ranking 
Top 20 das tendências do fitness para 

2019 segundo o ACSM# 
Top 20 das tendências do fitness para 2019 

no Brasil 

1 
Tecnologia portátil/vestível: 
frequencímetros, GPS. Marketing digital 

2 Treinamento em grupo Treinamento funcional* 

3 
Treinamento intervalado de alta 
intensidade: HIIT* Personal training* 

4 
Programas de condicionamento físico para 
idosos* 

Programas de condicionamento físico para 
idosos* 

5 Treinamento com o peso corporal: 
calistenia 

Programas de emagrecimento* 

6 Contratação de profissionais certificados Gestão de negócios fitness 
7 Yoga Aplicativos fitness para smartphones* 
8 Personal training* Personal training em grupo* 
9 Treinamento funcional* Circuito funcional 



  Tendências do fitness para 2019 no Brasil
 

AMARAL, Paulo Costa; PALMA, Deborah (2018). ISBN 978-85-913159-7-0  16 
 

Tabela 1. Comparativo do Top 20 das tendências do fitness para 2019 segundo o ACSM e no Brasil 
(continuação). 

Ranking Top 20 das tendências do fitness para 
2019 segundo o ACSM# 

Top 20 das tendências do fitness para 2019 
no Brasil 

10 
Exercício é remédio: exercício para 
prevenção/tratamento de doenças 

Treinamento intervalado de alta intensidade: 
HIIT* 

11 Coaching de saúde e bem-estar* Cursos de aperfeiçoamento e extensão 
12 Programas de emagrecimento* Treinamento de força 
13 Aplicativos fitness para smartphones* Treinamento de corrida 

14 Equipamentos para mobilidade e liberação 
miofascial Periodização do treinamento físico 

15 Programas de saúde e bem-estar no 
ambiente de trabalho 

CrossFit® 

16 Mensuração dos resultados: avaliação 
física* 

Treinamento esportivo 

17 Atividades ao ar livre* Mensuração dos resultados: avaliação física* 

18 Licenciamento/habilitação para 
profissionais fitness 

Atividades ao ar livre* 

19 Personal training em grupo* Treinamento para crianças 
20 Treinamento pós-reabilitação Coaching de saúde e bem-estar* 

Legenda: # THOMPSON (2018). * Tendências citadas em ambos os estudos. 
 

Tabela 2. Tendências do fitness para 2019 identificadas no estudo do ACSM e no Brasil. 
Tendências do Fitness para 2019 Ranking ACSM Ranking Brasil 
Treinamento intervalado de alta intensidade: HIIT 3 10 
Programas de condicionamento físico para idosos 4 4 
Personal training 8 3 
Treinamento funcional 9 2 
Coaching de saúde e bem-estar 11 20 
Programas de emagrecimento 12 5 
Aplicativos fitness para smartphones 13 4 
Mensuração dos resultados: avaliação física 16 17 
Atividades ao ar livre 17 18 
Personal training em grupo 19 8 

CONCLUSÃO 
 

Com base nos resultados 
apresentados, concluímos que os itens 
citados no ranking Brasil e ACSM necessitam 
de maior aprofundamento em estudos 
acadêmicos, principalmente, para 
compreender a divergência de dados entre o 
Global Report IHRSA 2018 e o Sistema 

CONFEF/CREFs, já que impacta diretamente 
na aplicação de estratégias de mercado e 
captação de investidores, inclusive de 
abrangência internacional. 

Recomenda-se ainda a difusão de 
cursos de aperfeiçoamento, extensão e pós-
graduação, buscando maior 
aprofundamento e atualização de 
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estudantes e profissionais envolvidos na 
indústria fitness. 

Em relação ao mercado, é 
fundamental o desenvolvimento de 
metodologias de treinamento e produtos 
com foco na inovação. Esta é uma 
alternativa para as empresas e profissionais 
que buscam atualização continua com base 
no mercado de fitness, saúde e bem-estar. 

Ainda, sugerimos uma especial 
atenção ao conceito de wellness (bem-estar) 
despertando no leitor uma visão integrada 
de grande parte destas tendências. 

Com isso, promoveria, 
especificamente no Brasil, a oportunidade 
de geração de novos negócios, abertura de 
postos de trabalho e consequente 
crescimento do PIB (Produto Interno Bruno) 
nacional. 
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